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ONDERWERP

Raadsinformatiebrief Burger- en Ondernemerspeiling 2019

Geachte Raad,

De gemeente Vlissingen wil graag inzicht krijgen in de kwaliteit van de dienstverlening aan haar 
burgers en ondernemers. Daarom voert de gemeente een zogeheten Burger- en 
Ondernemerspeiling uit volgens de standaard van VNG Realisatie (Waarstaatjegemeente.nl). 
De voorbereidingen voor het onderzoek zijn inmiddels gestart. Het daadwerkelijke onderzoek 
start in de derde week van oktober (week 43). De resultaten zijn in februari 2020 bekend.

Doel en aanpak
Het uitgebreide onderzoek heeft als doel de mening van de burger en ondernemer in de 
gemeente Vlissingen te peilen op verschillende maatschappelijke thema’s. De uitkomsten en 
analyse worden vervolgens gebruikt als verdere input voor toekomstig ontwikkeling van beleid. 

Daarnaast worden op het gebied van Dienstverlening actiepunten geformuleerd en een plan 
van aanpak gemaakt. Ook vindt er brede communicatie over de resultaten en de eventueel 
voortvloeiende acties plaats. 

Het onderzoek bestaat uit een standaard vragenlijst uit de landelijke Burgerpeiling en de
landelijke Ondernemerspeiling. Deze standaard landelijke vragenlijsten wordt aangevuld met 
maatwerkvragen vanuit de gemeente Vlissingen. Zo worden vragen op verschillende 
beleidsterreinen opgesteld, afgestemd op de behoeften uit de organisatie. 

De resultaten van het onderzoek worden zoveel mogelijk gedifferentieerd naar geografisch 
gebied, wijkniveau, binnen de gemeente. Deze wijken zijn afgeleid uit de wijkverdeling volgens 
het Collegeprogramma. De resultaten van het onderzoek worden getoetst aan de resultaten 
van de vorige Burger- en Ondernemerspeiling 2016. 

In 2016 werd voor het laatst de mening van de burgers breed gepeild. Toen werd het werk van 
onze gemeente door de burgers gewaardeerd met gemiddeld een 6,2. Ondernemend 
Vlissingen gaf een krappe 6 aan de gemeente.
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Uitvoering in tijd:
Ruim 7.000 burgers die willekeurig worden geselecteerd uit de Basisregistratie Personen 
(BRP) en meer dan 2.000 ondernemers uit Vlissingen krijgen in week 43 (derde week oktober 
2019) een persoonlijke uitnodiging, ondertekend door de burgemeester, in de brievenbus. 

Met deze uitnodiging heeft de burger en de ondernemer de mogelijkheid om een digitale 
vragenlijst of een schriftelijke vragenlijst in te vullen. Dit alles conform richtlijnen 
Privacywetgeving. 

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van Vlissingen,
de secretaris, de burgemeester,

mr. drs. ing. M. van Vliet   drs. A.R.B. van den Tillaar


